



NIEUWSBRIEF 27 JUNI 2016 
Markus 5,22-43 

De opwekking van het dochtertje van Jaïrus

kerkraam uit de Nieuwe Kerk in Delft 

De kerkdienst van 27 juni 2021 

Deze week is de dienst in de kerk van Zeddam. In Kerkepraat 2.0 kon u lezen dat voor 
zou gaan ds. Ina Veldhuizen uit Doetinchem. Ze is echter verhinderd, maar was zo 
vriendelijk een plaatsvervanger voor te stellen. Daarom gaat zondag voor ds. Chris Kors, 
tot voor kort predikant in Doesburg en sinds kort in Middelburg. U kunt de dienst hier 
meevolgen en de orde van dienst vindt u hier terug.


https://www.protestantsbergh.nl/kerkdienst.aspx?lIntNavId=14768&lIntEntityId=144223
https://www.protestantsbergh.nl/kerkdienst.aspx?lIntNavId=14768&lIntEntityId=144223
https://www.protestantsbergh.nl/uploads/klant445/files/aangepast27%20juni%202021%20-%20Zeddam%20%60s%20Heerenberg%20-%20Mk_5,22-43.pdf


Voor het bijwonen van diensten geldt nog steeds dat u zich moet aanmelden bij Sijnie 
Heuvel, (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055). 
Voor alle diensten geldt dat u alleen naar de kerk komt wanneer u geen klachten heeft. 
Mondkapjes zijn verplicht bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Tijdens de dienst 
mag deze af. De kosters zullen u een plaats aanwijzen. 


We mogen weer -voorzichtig- zingen. Op advies van de landelijke PKN heeft de 
kerkenraad besloten dat er door de gemeenteleden ingetogen gezongen mag worden. 
Dat geldt uitsluitend voor twee coupletten van het laatste lied. De predikant zal dit 
aangeven. De overige liederen worden gezongen door een viertal personen.


Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag 20 juni, met een groet van 
onze gemeente, naar: Rie Markvoort en Abby Heuvel. 


Collecten 

In de dienst zijn er twee collecten.


• Collectedoel 27 juni – Stichting Schuilplaats  
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie die 
diverse plaatselijke en regionale hulpverleningslocaties in het land heeft waar mensen 
terecht kunnen met hulpvragen. De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 
12 jaar, jongeren en volwassenen en biedt diverse therapieën en ondersteuning op 
christelijke grondslag. https://www.stichtingschuilplaats.nl   U kunt uw bijdrage voor 
Stichting Schuilplaats, desgewenst overmaken op Rabobank  IBAN: NL97 RABO 0326 
6892 65 t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam. 


• De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen. De collecte 
voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 
6535 26 Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71 T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ’s-
Heerenberg-Zeddam. 


Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de GIVT-app.


Deze dienst is alweer de laatste van de maand in Zeddam. Volgende week hopen we u te 
begroeten in, of vanuit de kerk in ’s-Heerenberg.


!!!Tot slot: houdt de website in de gaten. Het is niet ondenkbaar dat vanaf zondag 4 juli 
verruimende regels zullen gelden tan aanzien van de corona-beperkingen!!! 

Agenda 

Woensdag 30 juni: avondgebed, Klavertje 4 vanuit de kerk in Megchelen, aanvang: 19.30 
uur.


Zondag 4 juli: 10.00 uur dienst vanuit ’s-Heerenberg, voorganger: ds. Henriëtte 
Nieuwenhuis.

mailto:aanmelden@protestantsbergh.nl
https://www.stichtingschuilplaats.nl
https://www.givtapp.net

